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De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober
2019;

besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot wijziging van de ‘Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012’

Artikel I
Hoofdstuk II, Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief wordt gewijzigd in:
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de
bij deze verordening behorende Tarieventabel 1-2020.
Artikel II
Hoofdstuk II, Artikel 7, lid 1 en lid 2 Wijze van heffing wordt gewijzigd in:
Artikel 7. Wijze van heffing
1. De belasting die wordt genoemd in Tarieventabel 1-2020, onderdelen I en II,
wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Als
dagtekening van de kennisgeving geldt de dagtekening van de afrekening van
Brabant Water N.V., waarin de belasting is opgenomen. Als kennisgeving van
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voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de jaarnota of de kennisgeving
op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.
2. De heffing van de belasting die wordt genoemd in Tarieventabel 1-2020,
onderdeel III, geschiedt bij wege van gedagtekende kennisgeving.
Artikel III
Hoofdstuk II, Artikel 8, lid 1 en lid 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar
tijdsgelang wordt gewijzigd in:
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.

De belasting, genoemd in Tarieventabel 1-2020, onderdelen I en II, is
verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht.

5.

De belasting, genoemd in Tarieventabel 1-2020, onderdeel III, is verschuldigd
bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel IV
Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders vervalt.

Artikel V
Artikel 19 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel wordt vernummerd tot
artikel 18 en komt als volgt te luiden:
Artikel 18 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening reinigingsheffingen 2009”, van “18 december 2008,
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2010, wordt ingetrokken met
ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van
de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
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4.

Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is en deze niet gelijk is aan
het kalenderjaar, vangt in afwijking in zoverre van de artikelen 9, eerste lid, en
15, eerste lid, het eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt aan
op 1 januari 2012 en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat de op 1
januari 2012 lopende verbruiksperiode eindigt.

5.

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening Afvalstoffenheffing’.

Artikel VI
De “Tarieventabel 1-2019 bijhorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing” wordt
vervangen door de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte
“Tarieventabel 1-2020 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing”.
Artikel VII
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze
verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die
zich voor 1 januari 2020 hebben voorgedaan

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.

de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

E. Verschuren

R.J. van de Mortel
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